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Plan
● Genel bilgiler: Tarihçe ve tanım
● Kan basıncı ölçüm aletleri
● Validasyon, kalibrasyon ve doğruluk (accuracy)
● Cıvalı aletler
● Aneroid aletler
● Otomatik aletler: Genel bilgiler ve özellikler
● Diğer konular
● Özet



Kan basıncı sınıflandırması (JNC 7) 
2003

Sınıflandırma SKB mmHg DKB mmHg
Normal <120 ve <80
Hipertansiyon öncesi 120-139 veya 80-89
Evre 1 Hipertansiyon 140-159 veya 90-99
Evre 2 Hipertansiyon >160 veya  >100
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Tedavi ve Tarihçe 
● Tedavi öncesi dönem (1967 öncesi)
● Tedavi sonrası dönem
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Tedavi öncesi dönem
● Etkin ilaç yok
● Yan etkiler fazla
● Tedavi edilmesi gerektiğine dair yeterli 

kanıt yok
● Tedavinin amacı belli değil
● Tedaviye karşı çıkanlar var
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Kan basıncı ölçümünün 
dönemleri

● Kan basıncının ölçülebilmesi
● Kan basıncı ölçümünün yaygınlaşması
● Ofis dışında (Ev, 24 saat, sürekli) kan 

basıncı ölçümünün mümkün olması
● Ofiste otomatik aletlerin kullanılmaya 

başlanması
● Cep telefonları (aynı zamanda kayıt)
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1844 Bright 
● Arteriyel hipertansiyonla böbrek patolojisi 

ve sol ventrikül hipertrofisi  arasındaki 
ilişki gösterildi
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Tarihçe 1

● 1733 yılında Reverend Stephen Hales 

tarafından bir atın crural arterinden invaziv 

bir şekilde direkt olarak ilk kez ölçülen kan 

basıncı teknolojik gelişmeler sayesinde 

deneysel olmaktan çıkıp günlük klinik 

uygulamanın rutin bir parçası haline 

gelmiştir. 
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Tarihçe 2

● Pratik uygulamada kan basıncı noninvaziv 

şekilde indirekt olarak ölçülmektedir. Bilim 

ve teknolojik gelişmeler sayesinde ucuz ve 

kabul edilebilir kan basıncı ölçüm aleti 

üretimi mümkün olmuş ve günümüzde 

evde kan basıncı ölçümü ve takibi 

hipertansif hasta yönetimini 

kolaylaştırmıştır.
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Tarihçe 3

● İlk tasarlanan aletlerde sadece sistolik kan 

basıncını ölçmek mümkün iken teknolojik 

gelişmeler ile birlikte diyastolik kan basıncı 

da ölçülebilmiştir. Oskultatuvar yöntem 

kullanan cıvalı ve aneroid aletlere ilaveten 

değişik teknikler kullanan otomatik aletler 

geliştirilmiştir.
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Korotkoff sesleri 1905
Önemli kilometre taşlarından olmasına 
rağmen ilk yıllarda kliniğe pek önemli 

etkisi olmamış
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KB ölçümüne şüphe ile 
yaklaşanlar

Hislerimizi muhtaç ediyoruz ve klinik 
zekamızı/keskinliğimizi zayıflatıyoruz 

(We pauperize our senses and weaken 
clinical acuity).

Booth 1977, Kotchen 2011 
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Sigorta şirketleri (Kotchen 2011) 

● ABD’nde hipertansiyonun klinik önemini 
gösteren ilk kanıtları Sigorta endüstrisi 
sağlamıştır

● Az sayıda sigorta şirketi 1906’da sistolik 
kan basıncını ölçmeye başlamıştır

● 1918 yılında oskültasyonla hem sistolik 
hem diyastolik kan basıncı ölçülmeye 
başlandı
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1911 (Kotchen 2011) 
● Sfigmomanometre yaşam sigortası 

muayenesi için vazgeçilmezdir
● Tüm sigorta şirketlerinin yaşam sigortası 

için başvuranların muayenesinde 
sfigmomanometre kullanımı uzak değildir

Northwest Mutual Life Insurance Company Medikal Direktörü
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Hipertansiyon hakkında 
yorumlar 1931

● Bir erkeğin başına gelebilecek en büyük 
tehlike yüksek kan basıncının 
saptanmasıdır çünkü aptalın biri kesinlikle 
deneyecek ve onu düşürecektir.

Hay, Brit Med J, 1931
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Paul Dudley White, 1931
● Hipertansiyon onu kontrol edebilecek 

olmamıza rağmen kurcalanmaması gereken 
önemli bir kompansatuvar mekanizma 
olabilir

www.tekinakpolat.com



1946 Textbook - Diseases of the Heart, 
Friedberg

● 210/110 seviyesine kadar hafif benign 
hipertansiyonu olan insanların tedaviye 
ihtiyacı yoktur

● Hipertansiyonla ilişkili psikopatolojik bir 
kişilik vardır
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Tice, Practice of Medicine, 
1946

● Esansiyel hipertansiyonu olan birçok 
hastanın tedaviye ihtiyacı olmadığı gibi 
tedavisiz çok daha iyiler.
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Friedberg. Diseases of Heart, 
1946

● Benign hipertansiyonu (örneğin KB 
<200/100) olan bir hastada tansiyon 
düşürücü bir ilaca gerek yoktur. Sürekli 
takip istenir ve rahatlatma, hafif sedatif 
ve kilo kaybı gerekir.
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Page, geç 1940’lar
● Tedavi: Karpuz ve kabak çekirdekleri, 

ökseotu ve sarımsak
● Kırmızı et ve seks yasaklanmalıdır

www.tekinakpolat.com



Hipertansiyon tedavisi 1
● Etkili ve güvenli ilaçlar bulunmadan önce 

hastalar sadece kendilerini kötü hissettiği 
zaman ilaç alıyordu

● Etkili ve güvenli ilaçların keşfi ile 
asemptomatik hastalar hipertansiyon 
komplikasyonlarını önlemek amacı ile ilaç 
kullanmaya başladı (Hamdy 2001)
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Hipertansiyon tedavisi 2
● Bu durum tedaviden önlemeye yöneltti
● Hekimler sessiz hipertansiyonu saptamaya  

çalışmaya başladılar
● Bu durum uzun asemptomatik dönemi olan 

birçok hastalığın saptanmasına ve tarama 
programlarının başlamasına yol açtı
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Örnek hastalıklar
● Hiperkolesterolemi
● Osteoporoz
●Meme kanseri
● Prostat kanseri
● Kolon kanseri
(Hamdy 2001)
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Hipertansiyon Tarihinde 
Önemli Kilometre Taşları

1964 VA çalışması başlar 

1967 VA çalışması hipertansiyonu 
tedavi etmenin yararını gösterir

1972 Ulusal Hipertansiyon Eğitim 
Programı başlar

1977 JNC I
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The Veterans Administration 
Cooperative Study 

on Antihypertensive Agents



The VA Cooperative Study, 
1967

Cohort 143 men

Mean age 51 years

Eligibility Diastolic BP 115-129 mmHg

Design Double blind; placebo control

Therapy HCTZ, reserpine, hydralazine

Duration 1.5 years

BP change -43/30 mmHg

VA Cooperative Study Group. JAMA. 1967;202:1028-1034.

HCTZ=hydrochlorothiazide 
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Sonuç

Placebo grubu: 21 morbid/fatal olay
Aktif tedavi grubu:  1 morbid/fatal olay

VA Cooperative Study Group. JAMA. 1967;202:1028-1034.
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The VA Cooperative Study, 
1970

Cohort 380 men

Mean age 50 years

Eligibility Diastolic BP 90-114 mmHg

Design Double blind; placebo control

Therapy HCTZ, reserpine, hydralazine

Duration 5.5 years (mean=3.8 yrs)

BP change Diastolic BP -19 mmHg

VA Cooperative Study Group. JAMA. 1970;213:1143-1152.
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Sonuç
Aktif tedavi grubunda fatal ve 
nonfatal sorunlar daha az

VA Cooperative Study Group. JAMA. 1967;202:1028-1034.
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Kavramsal (Conceptual) 
Tanım

● Eylemin eylemsizlikten daha fazla yarar 
sağladığı kan basıncı düzeyi

● The level of blood pressure at which the 
benefits of action (e.g. therapeutic 
intervention) exceed those of inaction

● Evans JG, Rose G. Hypertension. Br Med Bull. 1971 
Jan;27(1):37-42. 
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Operational Tanım 
(Kullanılmaya Hazır)

Kılavuzların bize önerdiği pratik tanım ve 
sınıflandırmalar
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Kan basıncı ölçüm aletleri

● Cıvalı

● Aneroid

● Otomatik

● Diğer
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Diyaloglar 1
● kaliteli uygun fiyatlı digital tansiyon aleti 

arıyorum (satın alabileceğim link verirseniz 
sevinirim) şimdiden teşekürler 

● Elektronik tansiyon aletlerinin piri A’dır. 
● Sene 1993 ve B ilk elektronik bilekten tansiyon 

aletini icat ederek Dünyaya sunar. Daha sonra 
da patentini diğer firmalara satar. Daha ne 
diyelim...... 
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Diyaloglar 2
● valla karar veremedim beyler 

A ve B fiyat bakımından A daha uucuz 
fiyatın yüksek oması kaliteye etki eder diye 
düşünüyorum sanırım B

● arkdaşım bileten alacaksan A al o olmadı C 88
modelini alablirsin paraya göre değişir ürünler B
ilk yapmış olabilir ama şu an kalite olrak A ve C
üst modeller iidir.  
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Diyaloglar 3
● C’den sasma.Hemsire gibi gerçeğe en 

yakın ölçüm bende 99 var 
● bende almayı düşünüyorum, 2 sene önce 

arkadaşlarım almıştı bilekten ölçen C 240 
tl amma kazıklanmışlar ha.[:)] 
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Diyaloglar 4
● ben de doktorum. en önemli tavsiyem koldan 

ölçen almanızdır. bilekten ölçen aletler kesinlikle 
işe yaramaz. yüksek tansiyon komasına girmiş
onlarca hastam oldu. bilekten ölçtükleri için 
çoğuyla ilgili "tansiyonu da normal" ön bilgisi 
vermişlerdi. herkese tavsiyem tansiyonu koldan 
ölçün. bilekten ölçen aletleri lütfen imha edin 
(ya da sevmediğiniz birine hediye edin
saygılarımla 
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Önemli kavramlar
● Kalibrasyon: Bir ölçme aletini doğru bir 

biçimde işlem yapabilmesi için bir veya 
daha fazla standarda göre kontrol etme

● Validasyon: Geçerliliğini kanıtlama
● Accuracy: Doğruluk
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Lastiğinizin hava basıncı
● Validasyon: Hava pompasının 

bazı belge ve özelliklere sahip 
olması lazım

● Kalibrasyon: Hava pompasının 
ayarının doğru olması lazım

● Accuracy: Pompa ile 30 hava 
bastı iseniz lastiğinizin içindeki 
hava da 30 olmalı
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Cıvalı aletler
● Altın standarttır ve alternatifi yoktur 
● Cıvanın çevreye toksik etkileri sorun
● Mekanik bir sorun olmazsa kalibrasyona gerek 

duymazlar 
● Korotkoff seslerine dayalı oskultatuvar yöntem 
● Göreceli büyük olması ve kullanıcının eğitime 

gerek duyması dezavantajlarıdır.
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Cıvalı: Mekanik sorunlar
● Cıva seviyesi sıfır noktasında mı   
● Cam sütun sağlam mı                 
● Rakamlar okunuyor mu
● Manşet sağlam mı                            
● Hortum sağlam mı                      
● Anahtar çalışıyor mu
● Şişirirken veya inerken kaçak oluyor mu
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Aneroid aletler
● Cıvalı aletler gibi Korotkoff seslerine 

dayalı oskultatuvar yöntem 
● Aneroid aletler de cıvalılar gibi kullanıcının 

eğitimine gerek duyarlar
● Aletler mekanik sorunlar yönünden kontrol 

edilmelidir. 
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Aneroid: Mekanik sorunlar
● İbre sıfırda mı                                      
● İbrenin camı sağlam mı   
● Rakamlar okunuyor mu
● Manşet sağlam mı                            
● Hortum sağlam mı                      
● Anahtar çalışıyor mu
● Şişirirken veya inerken kaçak oluyor mu 
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Aneroid aletler
● 6-12 ayda bir kalibrasyon gerektirirler. 
● Kalibrasyonun kontrolü basit bir işlemdir. 

Bir Y tüp ve cıvalı aletle her yerde 
yapılabilir. 

●Mekanik sorunu olmayan ve kalibrasyonu 
doğru bir aletle kan basıncı ölçümü güvenle 
yapılabilir.
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Aneroid aletler doğru mu?
● Hastane
● Eczane
● Ev
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Eczane: % 34 hatalı (n=118)
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Ev: % 30 hatalı (n=254)
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Hastane: % 41 hatalı (n=119)
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Otomatik aletler
● Ev ölçümü için çok pratik 
● Popüler ve giderek yaygınlaşan alet tipidir 
● Kan basıncının damar duvarında 

oluşturduğu salınım/titreşimi (oscillation) 
ölçerler
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Otomatik aletler
● Otomatik aletlerin kalibrasyonun kontrol 

edilmesi aneroidlerin aksine genellikle 
nadiren gerekir. 

● Ancak basit bir Y tüp ve cıvalı aletle 
otomatik aletlerin kalibrasyonu yapılamaz, 
özel alet gerektirir. 
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Otomatik aletler
● Bir aletin valide ve kalibre olması doğru 

ölçüm yapacağını garanti etmez
● Doğruluk ancak klinik koşullarda ölçülebilir
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Kullanım yeri
● Üst kol
● Bilek
● Parmak ucu
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Ölçüm amacı
● Ev ölçümleri
● Klinik
● 24 saat kan basıncı takibi
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Otomatik aletler
● Kullanımı kolay 
● Gereken eğitim çok daha basit 
● Ev aletlerinin fiyatı makul
● En büyük dezavantajları hatalı ölçüm yapma riski
● Damar duvarında sertliğin (stiffness) artması 

otomatik aletlerin doğru ölçüm yapmasını 
etkileyebilir.

● Kullanıcıya kolaylık sağlayan birçok özelliği vardır
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Otomatik aletlerin özellikleri 1
Önemli/zorunlu olanlar

● Ölçüm yeri (üst kol, bilek, parmak ucu)
● Uygun manşet boyutu
● Klinik validasyon durumu
● Özel gruplarda validasyon durumu
●Marka ve modeli
● Doğruluğu
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Özelliklerin yararları 1

● Aritmi saptama (aritmik hastalarda)
● Küçük boyutlar (taşımak için uygun boyut)
● Hafıza kapasitesi (kayıt tutma kolaylığı)
● Pozisyon duyarlılığı (özellikle bilek için, kol 

için de olabilir)
● Sesli komutlar (kullanım kolaylığı)
● Ölçümün tarih ve saatini kaydedebilme
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Özelliklerin yararları 2
● Peşpeşe 3 ölçüm (hatayı azaltmak ve hasta 

paniğini azaltmak için)
● Pompanın çok yüksek seviyelere çıkmasının 

engellenmesi (kolda daha az rahatsızlık)
● Birden fazla kullanıcıya izin vermesi (2 

farklı hafıza)
● Dev ekran (görme sorunu olanlar için)
● Çabuk ölçüm (kolda daha az rahatsızlık)
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Özelliklerin yararları 3
●Manşetin kolay takılması (kullanım 

kolaylığı)
● Düşük pil uyarıcısı (hatalı ölçümü engeller)
● Bilgisayara bağlanabilmesi (kayıt-iletişim)
● Yazıcı ile birlikte (kayıt)
● Telemedicine hizmeti sağlayan kuruluşlara 

Bluetooth ile ulaşabilme (iletişim)
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Özelliklerin yararları 4
● Gizli ekran fonksiyonu (hasta paniğini 

azaltmak için)
● Sabah hipertansiyonunun takibi (risk 

faktörü takibi)
●Nabız sayısı
● Grafik sağlama (kayıt kolaylığı)
● Sessiz ölçüm (ölçülürken gerilimi azaltma)
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Özelliklerin yararları 5
● Modern stil
● Taşıma çantası
● Yıkanabilir manşet
● Pilin verilmesi
● Şarj edilebilir pil, güneş enerjisi ile çalışan pil
● Kan basıncı sınıflandırma göstergeci
● 1 cihaz, 2 alet=otomatik ve aneroid
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Alet seçimi
● Ölçüm yeri
●Manşet boyutu
● Validasyon durumu 
● Doğru ölçüm
● Fiyatı
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Kol mu bilek mi?
● Bilekten ölçen aletler popüler
● Bilek çapı şişmanlıktan çok az etkilenir
● Bilek kalp hizasında tutulmalı
● 3 spesifik kılavuz ve 2 ilgili web sayfası 

üst koldan ölçen cihazları öneriyor
● Parmaktan ölçen valide bir alet yok
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Manşet boyutu
● BHS: İngiliz Hipertansiyon Cemiyeti
● AHA: Amerikan Heart Association
● Üretici firma önerileri
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Manşet hipertansiyonu
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Manşet boyutu
● Şişmanlık artan bir problem
● Kese (bladder, iç lastik) kolun en az % 80’ini 

sarmalı
● Küçük veya büyük manşetler pahalı, ekstra 

ödeme gerektirir
● Bazı aletlerde 2 farklı boyutta manşet var
● Bazı aletlerin manşeti çok geniş aralıklara sahip: 

22-42 cm gibi
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Validasyon protokolleri
● AAMI (The Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation): 1987 ve 1993
● BHS (British Hypertension Society): 1990 ve 

1993
● ESH-IP (European Society of Hypertension 

International Protocol): 2002 ve 2010 
● Japon ISO-WG: 2007
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Hangi aletler valide?
http://www.dableducational.org

http://www.bhsoc.org/blood_pressure_list.stm

http://www.tekinakpolat.com

HEM MARKA HEM MODEL ÖNEMLİ
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Validasyon protokollerinin 
sınırlılıkları

Blood Press Monit 2002; 7: 313-8.
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Validasyon=Doğruluk?
● Gerin ve arkadaşları bu soruyu ilk kez 

gündeme getirdi (Blood Press Monit 2002; 
7: 313-318)

● AAMI ve BHS protokollerini geçmiş
aletlerin her hastada doğru 
ölçmeyebileceğini istatistiksel olarak 
gösterdi
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Blood Press Monit 2009; 14: 208-215.

● Bu çalışma hatalı ölçüm kriterlerinin en 
ayrıntılı tanımlandığı çalışmadır  

● Üç temel özelliği: Ardışık ölçüm, ölçüm 
sayısı ve ayırım sınırlarıdır
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Fiyatı

20 TL-10.000 TL üstü
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Diğer konular
● Otomatik sfigmomanometre pazarı
● Kol çevresi nasıl ölçülür
● Hastanede otomatik alet kullanımı
● Cıvalı sfigmomanometre yasaklanmalı mı
● Diğer tip aletler
● Samsun deneyimi
● Pratik bilgiler
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Mevcut durum
● Ucuz, kullanımı kolay ve otomatik aletler 

nedeni ile evde kendi kendine kan basıncı 
giderek yaygınlaştı

● Amerika Birleşik Devletlerinde bir alete 
sahip hasta oranı 2000 yılında % 49 iken 
2005 yılında % 64’e çıkmış
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Mevcut durum
● 2004-2005 yılında Japonya’da yapılan bir 

araştırmaya göre klinisyenlerin % 90’ı evde 
kan basıncı takibini öneriyor ve hipertansif 
hastaların % 77’sinin bir aleti var
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Kol 
çevresi 
nasıl 
ölçülür?
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Hastanede otomatik alet 
kullanımı

● Giderek yaygınlaşıyor
● Beyaz önlük hipertansiyonuna etkisi
● Klinik aletler de valide olmalı
● 24 saat kan basıncı ölçümü aletleri de 

valide olmalı
● Santral arteriyel kan basıncı ölçülebilir
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Cıvalı sfigmomanometre 
yasaklanmalı mı?
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Diğer aletler
● Yarı otomatik: Kan basıncı otomatik olarak 

ölçülür ama manşetin şişirilmesi veya 
boşaltılması elle yapılır

● Hibrid olanlar: Cıvalı-elektronik 
özelliklerinin karışımı

● Ultrasonografi tekniği 
● Tonometri
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Bilekten ölçen alet

Cihaz göğsün önünde tutulmalıdır 
(kalp seviyesinde)



CEP TELEFONU İLE 
ÖLÇÜM MÜMKÜN MÜ
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https://www.getqardio.com/qardioarm-blood-pressure-monitor-iphone-android/
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https://www.instantbloodpressure.com (Plante ve ark)
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Hipertansif ve HT Farkındalığı 
Olanlarda Evde Cihaz Varlığı
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Tansiyon tedavisinde 8T kuralı

1.Tekin Akpolat kitabı

2.Tuzu azaltmak

3.Tabanvay

4.Tartıdan kaçma�

5.Tansiyon ölçmeyi öğren�

6.Tatil�

7.Tatlıdan uzak dur�

8.Takip www.tekinakpolat.com
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Özet 
● Hipertansiyon tedavisi olan bir hastalıktır
● Kan basıncını ölçmek tedavinin bir 

parçasıdır
● Kan basıncı ölçümü basit ama kuralları 

olan bir iştir. 
● Hasta eğitimi ihmal edilmemelidir
● Hastaya yeteri kadar zaman ayıramamak 

hipertansiyon kontrolsüzlüğünün 
nedenlerinden birisi



www.tekinakpolat.com

www.tekinakpolat.com


